
Hlavní zásady při organizování petiční akce  

(Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním) 

 Petice musí být písemná. Petici může sepsat jednotlivec nebo s jinými vytvořit petiční výbor (ten však 
není právnickou osobou). Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude 
zastupovat ve styku se státními orgány. 

 Na petici musí být uvedeno: 
o text petice 
o jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jména, příjmení a bydliště všech 

členů výboru  
o jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat 
o adresát petice (správní orgán) a datum.  

 Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má 
být podpisy podpořena, a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici 
sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat. 

 Každá osoba, která petici podepíše, musí uvést: jméno a příjmení a bydliště. Nemusí tedy uvádět 
rodné číslo. Petici může podepsat i cizinec. (Listina základních práv a svobod (čl. 18) stanoví, že petiční 
právo má každý, tedy i cizinec. Pokud nemůže uvést trvalý pobyt, uvede adresu faktického pobytu.  
(Poznámka: Datum narození každého podepsaného je ovšem potřeba, sbíráte-li podpisy občanů pro 
uspořádání místního referenda, rodné číslo je potřeba sbíráte-li podpisy pro založení politické strany.) 

 Organizátoři petice mohou k podpisu petice vyzývat všemi způsoby, které neodporují zákonu.  

 Petice a podpisové archy mohou být vystaveny též na místech přístupných veřejnosti, k tomu 
nepotřebujete povolení státního orgánu (pro zábor veřejného prostranství apod.) ani to nemusíte 
oznamovat (jako u veřejného shromáždění). Při shromažďování podpisů však nesmí dojít k omezení 
provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.  

 Orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout; nepatří-li věc do jeho působnosti, je povinen 
petici do 5 dnů postoupit příslušnému orgánu a uvědomit o tom toho, kdo ji podal. 

 Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět iniciátorům 
petice. Odpověď má obsahovat stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.  

 Proti odpovědi úřadu nebo jeho nečinnosti se nelze v zásadě bránit žádnými účinnými právními 
prostředky, můžete ale podat stížnost, vystoupit na jednání zastupitelstva, věc medializovat apod. 

 Rada obce a kraje má podle zákona o obcích a zákona o krajích může stanovit vlastní pravidla pro 
přijímání a vyřizování petic a také stížností. Tato pravidla vám mohou pomoci při „vymáhání“ odpovědi 
od úřadu vaší samosprávy. 

Petice a ochrana osobních údajů 

Vzhledem k tomu, že při výkonu práva petičního je zacházeno s osobními údaji (jméno a příjmení a adresa 
signatářů petice), je nutno v souvislosti s peticemi upozornit na vztah zákona o právu petičním a zákona č 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  

Organizátor petice je povinen shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému 
účelu a uchovávat je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Získané údaje nesmí předávat 
jiným osobám a subjektům než správnímu orgánu, jemuž je petice určena. 

Signatáři však nemusí dávat souhlas se zpracováním a není je třeba informovat ve smyslu § 11 zákona č. 
101/2000 Sb. ani není třeba zpracování osobních údajů (shromažďování podpisů pod petici, předávání petičních 
archů apod.) oznamovat Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Zákon o ochraně osobních údajů však nezavazuje pouze toho, kdo petici podává, ale i úřad, jemuž byla předána. 
Ten např. nesmí osobní údaje signatářů bez jejich souhlasu předat třetí osobě.  
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